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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 29.5.2013
Přítomni členové zastupitelstva:
Viz. listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluveni členové zastupitelstva: Luděk Novotný, Bohuslava Volfová
Hosté: p. Smetana., p. Suchánek, p. J.Vitebský
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Pavel Prokop, Karel Možiš
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program: 1/ Kontrola usnesení
2/ Závěrečný účet obce za rok 2013
3/ Zpráva z kontroly finančního výboru
4/ Rozpočtová opatření za I.Q 2013
5/ Nájem pohostinství
6/ VPS na úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel v obci
7/ Svazek obcí Plynofikace
8/ Různé
Na začátek jednání pan Prokop požádal o včlenění zprávy kontrolního výboru do programu. Vzhledem
k absenci paní Volfové byl tedy bod 2/ změněn na Zprávu kontrolního výboru. ZO souhlasí.
4-0-0
1/ K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 27.3.2013 nebyla vznesena námitka v zákonném
termínu a proto jej starosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo souhlasí.
4-0-0
2/ ZO odsouhlasilo Závěrečný účet obce za rok 2012 se ztrátou 1 850 674,75 Kč bez výhrad. Dále ZO
schválilo účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2012. (kompetence ke schválení upravuje § 84 odst.
2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
4-0-0
Object 1

3/ Před projednáním tohoto bodu jednání dorazil pan Otava.
Pan Prokop přednesl zprávu kontrolního výboru z 22.4.2013. Ve svém zápise KV doporučuje ZO
koupi lesního pozemku p.p.č.1095 v k.ú. Dolní Vlčkovice od paní H.Vejdělkové a paní B.Vejdělkové.
ZO bere na vědomí a současně doporučuje, aby pan starosta začal jednat o odkupu parcely p.p.č.1095,
p.p.č. 1132/4 a části p.p.č. 1795/3 a případném splátkovém kalendáři. ZO souhlasí s odkupem
předmětných parcel za cenu do 300 000,-- Kč.
5-0-0
4/ ZO odsouhlasilo Rozpočtová opatření za I.Q 2013. Po těchto RO se snížila finanční rezerva obce o
20.070,-- Kč. Rozpočtované příjmy činí 5.353.420,-- Kč, rozpočtované výdaje 5.576.990,-- Kč. Rozdíl
je kryt přebytky finančních prostředků z minulých let ve výši 223.570,-- Kč. ZO souhlasí.
5-0-0

5/ Pan starosta informoval o zájemci, paní Gabrielové z Libňatova, jež se přihlásila na záměr o
pronájmu pohostinství. ZO bere na vědomí a doporučuje starostovi této zájemkyni pohostinství
pronajmout a souhlasí se zněním nájemní smlouvy.
5-0-0
Dále se jednalo o výši nájmu pohostinství. Pan Franc navrhl částku 1000,-- Kč s dvouměsíčním
odkladem a pan Otava částku 500,-- Kč na dobu do 31.12.2013. Nejprve se hlasovalo pro návrh pana
France: pro 0, proti 4, zdržel se 1. Poté se hlasovalo pro návrh pana Otavy: pro 4, proti 0, zdržel se
1. Byl odsouhlasen návrh pana Otavy a nový nájemce pohostinství bude hradit měsíční nájemné ve
výši 500,-- Kč s platností do 31.12.2013.
7/ Pan starosta seznámil přítomné s možností a návrhem umístění kamerového systému pro měření
úsekové rychlosti v obci. ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Dvůr Králové nad
Labem na úsekové měření rychlosti a zároveň souhlasí s umístěním kamer.
5-0-0
Dále se jednalo o směru měření této rychlosti. Pro návrh měření ve směru Dvůr Králové n.L. Česká Skalice hlasoval 1, proti 3 a jeden člen ZO se zdržel hlasování. Pro návrh měření rychlosti ve
směru Česká Skalice – Dvůr Králové n.L. Hlasovali 3, proti 1 a jeden se zdržel hlasování. ZO
odsouhlasilo úsekové měření rychlosti ve směru od České Skalice na Dvůr Králové nad Labem
3-1-1
8/ Pan starosta přečetl přítomným Závěrečný účet za rok 2012 Svazku obcí Plynofikace, přehled
hospodaření SoP do 31.3.2013 a Zprávu kontrolního výboru SoPu. ZO bere na vědomí.
9/ Různé: a) Pan starosta přečetl žádost Asociace rodičů – Klubu Radost a žádost Sdružení obrany
spotřebitelů KHKraje o příspěvek na činnost. ZO obě žádosti zamítla.
0-5-0
b) Pan starosta tlumočil ústní žádost paní Boženy Petráskové na opravu místní komunikace
kolem č.p. 12 v Dolních Vlčkovicích. ZO bere tuto ústní žádost na vědomí a dohodlo se
na místním šetření, jež proběhne dne 5.6.2013.
c) Dále pan starosta upozornil zastupitele na blížící se povinnost vlastnit na veřejných
budovách energetické štítky. Vzhledem k tomu, že nemáme zatím bližší informace k této
problematice a pan starosta se teprve bude účastnit školení na toto téma, je tento bod
jednání zatím pouze informativní. ZO bere na vědomí.
d) Na závěr jednání pan Otava otevřel diskusi na téma sportoviště u obecního úřadu.
Diskutovalo se o nutnosti pověřit jednoho člověka správou hřiště a s tím související
vytvoření Provozního řádu hřiště. Dále upozornil na skutečnost, že je třeba navýšit
oplocení tohoto hřiště z čelní strany asi o 2 m. ZO s navýšením souhlasí.
5-0-0
Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

